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 نتشارانتشار و غير قابل است درد

 یحقوق تيبر امن یمرتبط با فساد به بخش خصوص میتوسعه قلمرو جرا ريتاثمقاله پژوهشی: 
 4، حمیدرضا آدابی3 ، مهدی فضلی2بهروز جوانمرد ،1عباس الواری 

 

 : رشیپذ خیتار :  افتیدرتاریخ 

 

 چکيده

منیت حقوقی جرایم مرتبط با فساد همواره در دستگاه های قضایی و حقوقی مورد بحث و بررسی بوده و این مسئله ا     

مرتبط با فساد به   میتوسعه قلمرو جرا بررسی  هدف اصلی در این تحقیق  بر این اساس  . اندازدمخاطره میکشور را به  

 می باشد.ی و تاثیر آن بر امنیت حقوقی قیتطب یکردیبا رو یبخش خصوص

صیفی  شده و   تحلیلی انجا -این تحقیق  به روش تو ستفاده از روش کتابخانه ای گردآروی  م و اطالعات مورد نیاز با ا

 با مقوله بندی اطالعات نسبت به تجزیه و تحلیل آنها اقدام شده است.

ساد در بخش   میجرا گفت توانیم قیتحق جهینت در ص  مرتبط باف سائل مغفول مانده  نیاز مهمتر یکی یخصو در نظام   م

گفت   توانیماساس  نیکشور را با مخاطره روبه رو سازد. بر ا یحقوق تیامن تواندیباشد که بشدت م یکشور م یحقوق

ص      نیکه نبود قوان صو ساد در بخش خ س   مهم و ا میاز جرا یدر برخ ژهیبو یو مقررات مرتبط با ف شاء،    مانند یسا ر

شاء و اختالس و عدم جرام انگار  شور تاث  یحقوق تیآن بر کاهش امن یارت ست و الزمه ا  رگذاریک سئ  نیا سعه   م له تو

ص    یو دولت یدر بخش عموم میجرا هیو مقررات کل نیقوان صو ست تا امن  یبه بخش خ شور   در ک یحقوق داریپا تیا

 . فراهم گردد

 

بخش خصوصی -فساد -امنیت حقوقی ها:کليدواژه
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 مقدمه و بيان مسئله:

یکی   رود. یحقوق به شمار م نیا ریسا یبتوان گفت مبنا دیاست که شا نیادیحقوق بن نیاز مهمتر یکی یانسان تیامن

بحث   زیگسترده در علم حقوق و ن  یبه گونه ا یحقوق تیمروزه اصل امن از مهمترین اشکال آن امنیت حقوقی است. ا  

محدود   اریبس  ییقضا  هیو رو یقانون. بر عکس، شناخت نسبت بدان در متون   ردیگ یمورد استفاده قرار م  یاس یس  یها

ست. با  صل امن    دیا شت که ا سته در نظام ها  یگاهیجا یحقوق تیتوجه دا ساس    یحقوق یبرج   یدارا بوده و رکن ا

که در چارچوب حقوق محص  ور باش  د تدولت   یدولت یاز الزام ها یکی گر،یباش  د. به عبارت د یم یدولت حقوق

عناص  ر متش  کله دولت  گریمانند د جه،یاس  ت. در نت شیخو یقانون فیش  هروندان از حقوق و تکال ی(، آگاهیحقوق

صل ن  نیا ،یحقوق س    نیدر قوان زیا سا ضم  یا ست. نکته مهم د    نیت صل با  نیدر ا هک یگریشده ا مورد توجه قرار   دیا

صر دولت حقوق  ریسا  یآن برا یساز  نهینقش زم رد،یگ ضا  تیمانند امن یعنا   یها یاز حق ها و آزاد تیو حما ییق

 .  شهروندان است

صول حقوق عموم امنیت حقوقی  ست که در تمام  یاز ا ستناد قرار م  یحقوق ینظام ها یا   نیا یشه ی. رردیگیمورد ا

به و  بات نظام حقوق      یاز نظام حقوق  ییها یژگیاص   ل  ند ث   یها یها و آزاد از حق یدائم تی حما  نیو تض   م یمان

 (96 :1390 ژه،یگردد. تو یبازم یقوقاعتماد به نظام ح جادیقواعد موجود در آن نظام و ا تیشهروندان، قطع

از جمله مس  ائلی که منجر به خدش  ه دار ش  دن و    عف در امنیت حقوقی می گردد فس  اد در اش  کال مختلف آن  

شد. عطریانت می ساد مالی و عدم جلوگیری از     1396با سی عوامل موثر بر امنیت حقوقی به جرایم مرتبط با ف ( در برر

شاره می کند.  آنها و  عف د  ساد مال ر قوانین برای مبارزه با این جرایم ا   اماالیمیاست که از قد  یاز جمله معضالت  یف

در  یفریحقوق ک المللینیدر س  طوم مختلف و با درجات متفاوت در ابلک کش  ورها وجود داش  ته اس  ت. انجمن ب

ساد مالی را   2004سال   ستفاده از اخت  ف ست.  ت «ازیامت کیدر تبادل  اراتیسوءا ساد و تعر  عریف کرده ا آن تابعی   فیف

متفاوت است. فساد هر چند     گردی کشور  به کشوری  از لذا شود، از هنجارهای مورد قبول در هر جامعه و فرهنگ می

محسوس  جینتا ،یداشته باشد، اما در جنبه اقتصاد    یو اقتصاد  یاخالق ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یاس یممکن است جنبه س  

دولت را   کی یاقتص  اد هایهیپا تواندیدارد که م یاقتص  اد میبا جرا یریناپذ ییجدابه دنبال داش  ته و ارتبا   تری

مبارزه با فساد،    ونیکه در مقدمه کنوانس  روست نی. از همدیمواجه نما یکشور را با چالش جد  کی تیسست و حاکم  

و مبارزه با آن  فساد همچنین  (.221: 1387تتانزی، شده است   یمعرف داریو توسعه پا  یاس یثبات س  هیعل یدیفساد تهد 

در  یمختلف جهان به عنوان یک مسئله اساس یازکش   ورها یامروزه در بسیاربا توجه به نقش آن در امنیت حقوقی 

باشد که   یسوی دیگر آنچه به عنوان دبدبه محقق مطرم است این م  ز ا مورد نظر است.  بخش خصوصی و عمومی   

صاد  هایتیدر فعال خصوصی   بخش نقش شدن  تربه پر رنگبا توجه  ساد       رهیو ب یخدمات ،یاقت ستر بروز ف شور، ب ک

از   شیب یو مبارزه با فساد در بخش خصوص    یریشگ یبه پ شتر یتوجه ب رونیگشته است. از ا   ایمه یدر بخش خصوص  
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ش عمومی بوده و به خایران مرتبط با بد در حالی که قلمرو جرایم مرتبط با فس  اد در نظام حقوقی گذش  ته اقتض  ا دار

 بخش خصوصی توجه نشده است و این میتواند منجر به ایجاد مخاطره برای امنیت حقوقی کشور باشد.

صادی     از جمله  صی در جنبه های اقت صو شاره کرد که دولت ها معموال با این جرم   توان بهمی جرایم بخش خ جرایم مالیاتی ا

صادی میتوان به              صی در جنبه های اقت صو ستند. از دیگر جرایم بخش خ صی درگیر ه صو شرکت ها و بخش خ فرار مالیاتی 

مراتع و  جرایم زیست محیطی اشاره کرد که به سوء استفاده از محبط طبیعی و مابع آن برای درآمد زایی و تخریک جنگل ها و    

شاره کرد. همچنین جرایمی مانند      ست ا سیک به محبط زی ستخدام،عدم پرداخت بیمه و حقوق  آ عدم رعایت مراتک قانونی در ا

عدم رعایت ش  رابط حقوق بین المللی کار و درآمد زایی و ... از جمله جرایم بخش خص  وص  ی در جنبه های   کامل کارکنان،

 اقتصادی هستند.

شور   شده  ادیبه موارد  تیعنا با شناخت عوامل تاثیرگذار بر امنیت حقوقی ک صل  ، و اهمیت  سئله ا پژوهش حا ر    یم

که   حیتو   نیبا ا ی و تاثیر آن بر امنیت حقوقی است. مرتبط با فساد به بخش خصوص    میجرا یتوسعه قلمرو  یبررس 

  یبرا ایشده  فیتعر ییجنا است یکه س  دهدینشان م  ییاروپا یاز کشورها  یبرخ نیو قوان المللینیبه اسناد ب  ینگاه

ص     صو ساد در بخش خ سناد ب  یمبارزه با ف س  ژهیبو المللینیدر ا ساد تدو  ونیدر کنوان   نیشده و در قوان  نیمبارزه با ف

شده است،     ینبیشیپ یمتعدد میبخش، جرا نیکنترل و مبارزه با فساد در ا  یبرا ییاروپا یاز کشورها  یاریبس  ییجزا

وجود دارد و  یوص و خص  یمبارزه با فساد در بخش دولت  یبرا یمنسجم  ییجنا است ینه س  ایرانی داخل نیاما در قوان

ص     صو ساد در بخش خ سته به جرم  ینه در مبارزه با ف و این مخاطرات زیادی را   دیمرتبط اقدام نما میجرا انگاریتوان

مرتبط با فساد در   میجرا یعه قلمروکه در ارتبا  با توس  یگریمهم د مسئله  .برای تأمین امنیت حقوقی فراهم می کند

ص    صو س  ازین یبخش خ س  یبه برر ست یدارد مطالعه  سالم  یدر جمهور ینیتقن ییجنا ا ساد در   رانیا یا در مقابله با ف

ص    صو س   و نقش آن در تأمین امنیت حقوقی  یبخش خ ست. با برر شد که نظام حقوق    هیاول هاییا شخص    رانیا یم

است که در خصوص   یهیبد باشد،یم یدر بخش دولت یدر مبارزه با فساد حت کپارچهیمنسجم و  ییجنا است یفاقد س 

ص    صو شد یکه نوظهور م یبخش خ سردرگم کننده  تیو ع  نیا با شد  تربه مراتک  صلی  هدف و نقش. با ست یس  ا   ا

 .  باشدیمجرمانه آن جامعه م یها دهیو مهار پد یجامعه، کنترل موثر بزهکار کیدر  ییجنا

است که اساساً      نیا باشد یپژوهش حا ر پاسخ به آن م   یخصوص مطرم بوده و هدف اصل   نیکه در ا یمسئله مهم 

سعه قلمرو  یبرا یچه  رورت  ص     میجرا یتو صو ساد در بخش خ اقدام به  توانیدارد و چگونه م دوجو یمرتبط با ف

 و چه تاثیری بر امنیت حقوقی دارد. کرد؟ یمبارزه با فساد در بخش خصوص یبرا یفریتوسعه حقوق ک

 

  . مبانی نظری1

 امنیت حقوقی

ستناد قرار م  یحقوق ینظام ها یاست که در تمام  یاز اصول حقوق عموم  یحقوق تیصل امن ا اصل    نیا یشه ی. رردیگیمورد ا
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 تیش   هروندان، قطع یهایها و آزاداز حق یدائم تیحما نیو تض   م یمانند ثبات نظام حقوق  یاز نظام حقوق  ییهایژگیبه و

  ی عینی و ش  خص  یس  رش  ت دوگانه.( 96 :1390 ژه،یگرد تو یبازم یحقوق اماعتماد به نظ جادیقواعد موجود در آن نظام و ا

معیارهایی جهت حمایت از حقوق عینی مطروحه در قوانین هس تند، و    ی قواعدی اس ت که به ماابه دربرگیرندهامنیت حقوقی 

های شخصی شهروندان است.       هایی به منظور تضمین حق باشد که متضمن معیار  ی قواعدی نیز میندهاز سوی دیگر، در برگیر 

 (.178: 2018، 5تفرومنتاین اصل می تواند هم زمان منبع حقوق عینی و حقوق شخصی باشد  بنابراین، در یک تحلیل کلی،

ای صریح در قوانین اساسی مطرم شده      به گونه ننظر به اهمیت آ اصل امنیت حقوقی در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران  

سی بدان عمل می     سا ست و در قالک هنجار قانون ا صل         9ماده  3شود. در این رابطه، بند  ا صراحت ا سپانیا به  سی ا سا قانون ا

ین اساسی   ای صریح ندارند. قوان در مقابل، بیشتر قوانین اساسی به این اصل اشاره      .امنیت حقوقی را ذکر و تضمین نموده است  

قانون اساسی جمهوری اسالمی     .روندهی در این زمینه به شمار می های جالک توجپرتغال، ایاالت متحده آمریکا و فرانسه ماال 

این قانون  3اصل   14بند  .نیت حقوقی به صراحت در آن تضمین شده است    باشد که اصل ام  ایران از معدود قوانین اساسی می  

ی افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قض  ایی عادالنه س  المی ایران را تامین حقوق همه جانبهیکی از وظایف دولت جمهوری ا

ساوی عموم در برابر قانون می  ستره برای همه و ت سالمی ایران، مدعای ما این     داند. در گ سی جمهوری ا سا ی امنیت در قانون ا

صل    ست که ا سانی ر      22ا سالمی ایران امنیت ان سی جمهوری ا سا ست. ا    قانون ا ضمین نموده ا سترده ت صل   ا در مفهومی گ ین ا

حریم خصوصی ت شامل     22گیرد. در اصل  برمی در  های بنیادین راها و آزادیی برخورداری از حقحوزه های گوناگونی زمینه

سوی           سمانی، مالی و معنوی( در کنار یکدیگر از  صی ت امنیت ج شخ ضمین حقوق( و امنیت  سکن(، امنیت حقوقی ت ت   قوه م

شده     ضمین  سس ت صل  مو صادیق گوناگون امنیت در قالک زیر مجموعه  22اند. بدین ترتیک، در ا سانی گرد هم  م های امنیت ان

 : توان برشمردهای ذیل را میحوزه 22امنیت انسانی، در چارچوب اصل  یگسترده قلمروی به توجه با  اند.آمده

صی    شخ سی  قابل بعد دو از امنیت :این الف.امنیت  ست  برر ست، ای    : ا شهروندان. در نوع نخ ن قلمرو  امنیت مادی و معنوی 

مذکور در اصل  « لما» و « جان » مفهوم مضیقی از امنیت انسانی است که تنها حفظ جان و مال او را در بر می گیرد. دو واژه ی   

ابل هر آنچه که ال آنان در مقدر این قلمرو تضمین می شوند. بنابراین در تفسیری موسع تمامیت جسمانی شهروندان یا امو        22

صی، مفهوم این نوع امنیت اندکی تع       شخ شود. در نوع دوم از امنیت  ضمین می  شده  این موارد را در مخاطره افکند ت میم داده 

ست. واژه        شش داده ا شهروندان را نیز پو ست و امنیت معنوی یا روانی  صل  « حیایت» ا ضمین این جن  22در ا به از امنیت  بر ت

  .شوددر نوع خویش گامی بسیار مهم قلمداد می 22کند. در قوانین اساسی مدرن، این تعمیم اصل ت میشخصی دالل

صی    صو ضمین  اگر :ب. حریم خ صی    حریم ت صو شی  را خ سد، در کنار امنی     از بخ صی تلقی نکنیم، به نظر می ر شخ ت  امنیت 

صل            سط ا ست که تو شهروندان ا صی دومین بخش از زندگی  صل    مورد حمایت قر 22شخ ست. در ا »  ی ، واژه22ار گرفته ا

  .کنندهای شهروندی داللت میی مهم از حقبر تضمین این جنبه« مسکن

صل  ادبیات در دقت :پ. امنیت حقوقی  شانگر  22 ا سانی با یکدیگر تفاوت دارند و در    آن ن ست که امنیت حقوقی و امنیت ان ا

شود. تامل در مفاد اصل مذکور نیز صحت این تفسیر را     سع قلمداد می واقع امنیت حقوقی بخشی از امنیت انسانی در مفهوم مو  
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ست که حق   « حقوق» ی نمایاند : واژهمی صل بیانگر آن ا ستند و این دقیقاً همان      در این ا صون ه شهروندان از تعرض م های 

یت حقوقی شهروندان  های مکتسبه افراد در کنار اصولی که متضمن حفظ و ع     بایت امنیت حقوقی است. در این عرصه، حق  

 .دهندهای امنیت حقوقی را تشکیل میهستند مانند اصل عطف بماسبق نشدن قوانین، اصل شفافیت قوانین زیرمجموعه

ت تضمین  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به صراح     3اصل   14در بند  شهروندان  قضایی  امنیت گرچه :ت. امنیت قضایی 

ست اما به نظر می    سد که با شده ا سع واژه    ر سیر مو صل  « حقوق» ی تف توان برای آن تری را نیز میمبنای مکمل دقیق 22در ا

های گوناگون شهروندان را در فرآیند دادرسی در قالک امنیت قضایی فراهم  یافت. از این روی، تفسیر موسع امکان استنتاج حق   

صل     .آوردمی شد، ا سیعی را با    22با توجه به آنچه گفته  سیار و سانی » عنوان  قالک ب ست که در نظمی  ارائه ن« امنیت ان موده ا

صول بعدی جنبه  ساس آن می   های گوناگون آن مقرر میمنطقی در ا شمای زیر را از رابطه شوند و بر ا  ی امنیت حقوقی وتوان 

 (.312: 1390، محمدیامنیت قضایی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به دست داد ت

 امنیت حقوقی   ی اعمال اصلگستره 

های خویش، قحمربو  بدان، به منظور حفظ  اص  ول و  در این مقوله، از س  ویی افرادی قرار دارند که می توانند به این اص  ل

گذاری یا اعمال اجرایی(  های خویش تقانوناستناد نمایند. از سوی دیگر نیز، نهادهای عمومی قرار دارند که در اعمال صالحیت

 .باید این اصل را مد نظر قرار دهند

صل و نهادهای ملزم به رعایت آن   سئله  -بهره مندان از ا صل امنیت حقوقی، در وهله  مندان ازی بهرهم ست، به ارزیابی  ا ی نخ

توانند نه تنها در مقابل گردد، افراد می ش  خص  یتلقی  ش  هروندی حق یک عنوان به حقوقی امنیت اگر  گردد.این اص  ل باز می

ی ش  ود، افراد حکومت، که در مقابل افراد دیگر نیز بدان اس  تناد نمایند. در مقابل اگر امنیت حقوقی به عنوان اص  ل راهنما تلق 

صل امنیت حقوقی در چارچوب اختالف  ی اختالفتوانند در حیطهنمی ستناد نمایند. اما در این فرض، ا های های خویش بدان ا

صیانت از قانون        عینی ت اختالف ستند( و به ویژه در چارچوب  شخصی نی سوی آن قرار ندارند و در واقع  هایی که افراد در دو 

س         شا ا سیار راه گ سی ب سا سد که هر دو جنبه به نظر می(. 175: 2017، 6تمتیوئیتا ستای افزایش بازدهی  ر ی مورد بحث، در را

شد. برخی از این جنبه         صل تفکیک قائل  صول فرعی ناشی از این ا شند و باید بین ا صل، واجد اهمیت فراوانی با ها، مانند این ا

شدن قوانین،   سبق ن صل کلی حقوقی قلمداد م  تردید بی  عطف بما سی مورد       یا سا صیانت از قانون ا شوند و باید توسط مرجع 

ضمین حق      صل ثبات روابط قراردادی و ت شوند. برخی نیز، مانند ا ضمین  شخاص     حمایت قرار گرفته و ت سبه، توسط ا های مکت

ستناد دارند   شهروندان قابلیت ا صل امن    .در روابط حقوقی بین  سوی دیگر نهادهایی وجود دارند که ملزم هستند ا یت حقوقی در 

را رعایت نمایند. مانند آنچه در مورد بهره مندان از این اصل مورد بحث قرار دادیم، اگر این اصل را اصلی عینی یا بیر شخصی 

گذار و نهادهای مجری قانون باید این اص   ل را رعایت نمایند. با این وجود، می توان              تلقی نماییم، طبیعی اس   ت که قانون    

  .ز مشمول این اصل دانستاشخاص حقوق خصوصی را نی

 

 تعریف فساد
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به « 9کرپوس» تینالاز فعل « 8کارپش  ن» ریش  ه لغت اس  ت.« ش  کس  تن»به معنای  7«رومپر»ریش  ه واژه فس  اد در التین 

استفاده از امکانات    فساد در اصطالم؛ بیرون رفتن از حد اعتدال است که با سوء    . آمده است  «شکستن چیزی  »معنای 

ساد از لحاظ حقوقی، رفتار منحرف شده از  وابط و    تبلور می جهت کسک منافع شخصی   و منابع عمومی در  یابد. ف

صی یا مالحظات قومی و منطقه        صو ست که بنا به مالحظات خ سمی یک نقش عمومی ا :  2002هیود، ت ایوظایف ر

و اعمالی که از   (1: 2002، 10ترزاکرمن های فاس  د و فقیردهد و معموالً برای مو   وعاتی نظیر حکومترخ می (475

 .رودزند، به کار میهای فعال آنها سر میدستگاه

رای کسک منافع استفاده از اختیارات دولتی تقدرت عمومی( ب الملل، فساد را سوءبانک جهانی و سازمان شفافیت بین

ت از عبارت اسدانند. این تعریف مورد توافق عمومی در جهان است. طبق تعریف دیگر، فساد شخصیتخصوصی( می

صمیم، از تعداد تعمل یا تصمیمی که موجک شود تا خارج از  وابط قانونی، تعداد افراد متأثر از نتایج منفی عمل یا 

 (.15: 1395، زادگانعباست افراد برخوردار از نتایج مابت آن بیشتر باشد

دهند، تعریف و مصادیق بیرحصری آنها نمیالمللی که تعریفی از فساد ارائه در نظام حقوقی ایران بر خالف اسناد بین

کند: گونه تعریف میفساد این 1390سالمت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب  ءقانون ارتقا را نام برده است. مقنن در

فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترك فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی »

عمداً و با هدف کسک هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا بیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض  یا سازمانی که

قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا  رر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سالمت و امنیت عمومی و یا جمعی 

تفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا نظیر رشاء، ارتشاء، اختالس، تبانی، سوءاس .از مردم وارد نماید

های بیرقانونی، های بیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصتاطالعات، دریافت و پرداخ

، ترین تعریفساد را در گستردهبرخی از صاحبنظران فهمچنین «. جعل، تخریک یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی

این تعریف ساده ادبیات فساد و  د فساد کم و  اندسوءاستفاده از منصک عمومی در راستای منافع شخصی بیان کرده

نیز فساد را بازتابی از عملکرد نهادهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی  11. اس ون سنبیش پذیرفته شده است

 (.22: 1394در کشور دانسته است تجعفرپور، 

مفاسد توان به موارد ذیل اشاره کرد: که از مهمترین آنها می است مطرم شده متعددی تعاریفمالی نیز  فسادزمینه  در
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 کنند و به تعبیر اقتصادی، نشتی اقتصاددچار خلل می هایی هستند که عملکرد صحیح اقتصادی یک جامعه راپدیده مالی

است.  شخصی سود و منافع تأمین برای موجود قوانین نقص. فساد مالی تاقتصادی(  شونددر سطح کالن محسوب می

مولف نیز دارای تعاریف مختلفی است. فساد اداری .  دولتی هایسیاست ناکارآمدی موجک اقتصادی فساد سطح باالی

س، کارشکنی الفساد اداری را در قالک مصادیق آن تعریف کرده و مقصود از آن را بالباً ارتشا و اختترمینولوژی حقوق، 

فساد اداری در مفهوم کلی خود یعنی زیر پا نهادن  وابط و ای معتقدند؛ .عده اندتعلل در امور ارباب رجوع دانسته و

ی بیرقانونی از اختیارات اداری برای نفع شخصی است. به عبارت دیگر فساد اداری عبارت است از استفاده استفاده

محمدنبی، ت ای انگیزه شخصی یا گروهی با منشا مادی یا بیرمادی باشدی بیر قانونی از اختیارات اداری که می تواند دار

1380 :10.) 

 تعریف بخش خصوصی

برای اولین بار  (1/6/1366مصوب تقانون محاسبات عمومی »نیز گفته شده است:  در مورد تعریف بخش بیر دولتی

مؤسسات و نهادهای عمومی بیردولتی واحدهای »خود، اقدام به تعریف این مؤسسات نمود. بر طبق این ماده،  5در ماده 

سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون و به منظور انجام وظایف یا خدماتی که جنبه عمومی دارند تشکیل 

در هر حال با عنایت به قوانین و بینی گردید. در تبصره این ماده، تهیه فهرست این مؤسسات و نهادها پیش. «شوندمی

می ایران القانون اساسی جمهوری اسبخش خصوصی مشتمل بر دو بخش تعاونی و خصوصی است. مقررات جاری 

می ایران معرفی کرده الهای مستقل نظام اقتصادی جمهوری اسبخش تعاونی را به عنوان یکی از پایه ،44در اصل 

از این رو، بخش تعاونی هستند. « اشخاص خصوصی»ال های تعاونی اصوشرکت کنندگاندهندگان و ادارهاست. تشکیل

شود؛ بنابراین، بخش تعاونی اعم از آن افراد هستند، بخشی از مالکیت خصوصی محسوب می از آن جهت که اعضای

ها با عنایت به خصوصیات و مشخصاتی که در قانون تصریح تولید، توزیع، مصرف، اعتبار، مسکن و سایر تعاونی

 (.26: 1380، عراقیحسینیتد شونبندی میگردیده، جزء بخش خصوصی طبقه

همانطور که بیان شد در قانون اساسی و سایر قوانین جاری تعریفی از بخش خصوصی بعمل نیامده و تنها به ذکر 

شامل آن قسمت از »قانون اساسی، بخش خصوصی  44براساس اصل مصادیق بخش خصوصی بسنده شده است. 

بدین . »های اقتصادی دولتی و تعاونی استکه مکمل فعالیت شودکشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می

های دولتی و تعاونی در نظر گرفته و بخش خصوصی را صرفًا در محدوده ترتیک، قانون اساسی اولویت را برای بخش

 .ها به رسمیت شناخته استبخشی کوچک و به عنوان مکمل سایر بخش

 انگاری فساد در نظام حقوقی ایرانخلی جرممستندات دا

توان نام برد که مصادیقی از جرایم مرتبط با فساد همچون ارتشاء، اختالس، در نظام حقوقی ایران قوانین متعددی را می
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هایی برای آن در نظر گرفته شده است. برخی از این قوانین عام بوده و انگاری و مجازاتپولشویی و ... در آنها جرم

مصادیق فساد به صورت موردی در بین سیاهه جرایم مقرر در آن قانون قرار گرفته و در برخی دیگر نیز به صورت 

اجراهای کیفری نیز اشاره شده است. در این خاص به بحث فساد پرداخته شده و در کنار اقدامات دیگر، به  مانت

گرفتن اینکه به کدام بخش یعنی بخش عمومی یا خصوصی مبحث به تفکیک ابتدا با مستندات قانونی فساد بدون در نظر 

انگاری فساد در بخش خصوصی مورد بررسی و مطالعه قرار جرمشویم و سپس مستندات قانونی مربو  باشد آشنا می

 گیرد.می

 انگاری فساد مستندات قانونی جرم-

 سالمیا بنقالا وزیپیر وبد از د،فسا با مقابله و یپیشگیر و اداری تمناسبا و بطروا و سالمت حفظ همیتا به توجه با

 بیراتد ذتخاا به انتومی جمله از که ستا گرفته رتصو دفسا یقدمصا رینگاا مجر مینهز در دیمتعد تمااقدا نتاکنو

توان در مبارزه با فساد در بخش خصوصی به انین و مقرراتی اشاره کرد که برخی از مواد آنها را میقو در رمقر قانونی

 توان به موارد ذیل اشاره کرد:کار بست. از مهمترین منابع قانونی در ارتبا  با فساد می

 فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبریبند اول: 

تواند مورد ها از جمله فساد در بخش خصوصی میاز مهمترین منابع فراپارلمانی که در مبارزه با فساد در همه بخش

است. این فرمان خطاب به روسای سه قوه صادر و مشتمل  شت ماده ای مقام معظم رهبریفرمان هاستناد قرار بگیرد، 

 باشد:بر هشت بند ذیل می

های مخالفت با آن بلند ریادها و نعرهها و بتدریج فی جدّی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمهبا آباز مبارزه .1

شوند و طبیعی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر میها عمدتاً از سوی کسانی خواهد شد. این مخالفت

صدا اند با آنان همدالنی که از القائات آنان تأثیر پذیرفتهاست بددالنی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده

موزید که گانه بیاها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئوالن خیرخواه در قوای سهشوند. این مخالفت

های دولتی و تسامح در مبارزه با فساد، بنوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه

 .ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهندقضائی در گرو آن است که این دستگاه

های ملّی، موجک ناامنی کنندگان از ثروتو سوءاستفاده ممکن است کسانی بخطا تصوّر کنند که مبارزه با مفسدان .2

ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که بعکس، این مبارزه موجک امنیت فضای اقتصادی اقتصادی و فرار سرمایه

خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولیدکنندگان این کشور، خود نخستین و اطمینان کسانی است که می

 .اندان فساد مالی و اقتصاد ناسالمقربانی
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ی قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سالمت و امانت بسپارید. کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه  .3

خواهند در راه اصالم عمل کنند باید خواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاك باشد، و کسانی که میدستی که می

 .از صالم باشندخود برخوردار 

ی یکسان میان گناهان، یا معاملهحال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بیی عدالت باید قاطع ولی درعین ربه .4

خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و 

دهند نباید مورد سوءظن و در گانه کشور را تشکیل میگمان، اکاریت کارگزاران در قوای سهخدمتگزار که بی

معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند. چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار 

 .ای مهم شناخته شودمقابله با فساد و مفسد، وظیفه

، دیوان محاسبات و وزارت اطالعات باید های مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشوربخش .5

با همکاری صمیمانه، نقا  دچار آسیک در گردش مالی و اقتصادی کشور را بدرستی شناسایی کنند و محاکم 

 (.28: 1380، عراقیحسینیتزدایی در هر مورد را یاری رسانندقضائی و نیز مسئوالنِ آسیک

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بند دوم: 

ای از فساد مرتبط با همین حوزه یا مقدمه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در ارتبا  با اقتصاد که بخش عمده در

اقتصاد وسیله است نه هدف؛ در تحکیم بنیادهای »باشد مقرر شده است: نشائت گرفته از فعالیت در این حوزه می

های اقتصادی تمرکز و تکاثر اوست نه همچون دیگر نظام اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل

ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتک مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل 

شود؛ ولی در اسالم اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارائی بهتر در راه وصول تخریک و فساد و تباهی می

های توان داشت. با این دیدگاه برنامه اقتصادی اسالمی فراهم کردن زمینه مناسک برای بروز خالقیتف نمیبه هد

متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسک و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای 

شود که در نظام با این دیدگاه، مشخص می«.  روری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسالمی است

حقوقی ایران، اصل بر اقتصاد اسالمی است و بدیهی است که برای مبارزه با فساد نیز باید به مبانی اسالمی مراجعه 

هایی از مبارزه با فساد را توان جلوهشود. عالوه بر متن یاد شده که در مقدمه قانون اساسی آمده در سایر اصول نیز می

 توان به موارد ذیل اشاره کرد: م برد که از مهمترین این اصول مینا

 مذکور در اصل اهداف به نیل برای است موظف ایران جمهور اسالمی دولت»قانون اساسی:  3بند اول اصل  .1

بر  اخالقی رشد فضایل ایجاد محیط مساعد برای -1: کار برد امور زیر به خود را برای امکانات ، همهدوم

 و تباهی و ... . مظاهر فساد با کلیه مبارزه و و تقوی ایمان اساس
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ریزی ، تعاونی و خصوصی با برنامهنظام اقتصادی جمهوری اسالمی ایران بر پایه سه بخش دولتی: »44اصل  .2

، معادن یخارج، صنایع مادر، بازرگانیبخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ .منظم و صحیح استوار است

، پست و تلگراف و ، رادیو و تلویزیونهای بزرگ آبرسانیشبکه ، تامین نیرو، سدها و، بیمه، بانکداریبزرگ

صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت آهن و مانند اینها است که به، راه و راه، کشتیرانی، هواپیماییتلفن

است که در شهر و روستا بر طبق  اونی تولید و توزیعها و موسسات تعبخش تعاونی شامل شرکت .است

، تجارت و ، صنعت، دامداریبخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی .شود وابط اسالمی تشکیل می

مالکیت در این سه بخش تا جایی که  .های اقتصادی دولتی و تعاونی استشود که مکمل فعالیتخدمات می

باشد و از محدوده قوانین اسالم خارج نشود و موجک رشد و توسعه اقتصادی  با اصول دیگر این فصل مطابق

تفصیل  وابط و قلمرو و  .قانون جمهوری اسالمی است کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت

 .کندمی شرایط هر سه بخش را قانون معین

 شغل از یک توانند بیشنمی دولت کارمندانو  جمهور، وزیران رئیس جمهور، معاونان : رئیس141 اصل .3

 دولت به متعلق آن از سرمایه یا قسمتی تمام که دیگر در مؤسساتی شغل هر نوع باشند و داشتن داشته دولتی

و نیز  حقوقی و مشاوره دادگستری و وکالت اسالمی شورای مجلس و نمایندگی است عمومی یا مؤسسات

 های، جز شرکتخصوصی هایشرکت مختلف انواع مدیره در هیأت یا عضویت عامل و مدیریت استری

 تحقیقاتی ها و مؤسساتدر دانشگاه آموزشی هایسمت .است ممنوع آنان برای و مؤسسات ادارات تعاونی

 است.  مستانی ، حکماز این

 ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحدقانون الحاق دولت جمهوری اسالمی  -

شاید بتوان گفت که مهمترین منبع قانونی که منجر به تشکیل نهادهای متعددی برای مبارزه با فساد در نظام حقوقی 

مصوب  دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحدایران گردید، قانون الحاق 

 اساسی قانون(  123تاصل  یدر اجراباشد. این قانون،  میالدى 2003کتبر ا 31 هجرى شمسى برابر با 9/8/1382

قانون اساسی   اسالمی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم شورای ایران با عنوان الیحه به مجلس اسالمی جمهوری

انون فوق مشتمل بر ماده واحده، منضم . قگردید ارسالایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام اسالمیجمهوری

هزار در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم خردادماه یک ماده به متن کنوانسیون شامل مقدمه و هفتاد و یک

از سوی مجمع تشخیص مصلحت  20/7/1387اسالمی تصویک و در تاریخ شورایمجلس و سیصد و هشتاد و پنج

 .مصلحت نظام تشخیص داده شدموافق با  نظام
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سى و نهم  شود با رعایت اصل یکصد وه دولت جمهورى اسالمى ایران اجازه داده مىبرابر ماده واحده این قانون، ب

ملل متحد براى مبارزه با فساد مصوب  ( قانون اساسى جمهورى اسالمى ایران و تبصره زیر به کنوانسیون سازمان139ت

سازمان ملل متحد مشتمل بر هفتاد و یک ماده به شرم پیوست ملحق  مجمع عمومى 2003تبر اک 31برابر با  9/8/1382

 . نزد امین اسناد کنوانسیون تدبیرکل سازمان ملل متحد( تودیع نماید شود و سند الحاق را

های دولتی و خصوصی پرداخته که در بررسی مستندات این کنوانسیون به صورت خاص به بحث فساد در بخش

المللی مبارزه با فساد به تفصیل مواد مرتبط با بخش خصوصی آن مورد مطالعه قرار خواهد گرفتتعباس زادگان، بین

1395 :18.) 

 منظا مصلحت ( مجمع تشخیص7/8/1390ب )مصو دفسا با مقابله و اداری منظا سالمت یتقاار نقانو -

های اجرای آن یکی نامهآزمایشی آن موافقت گردید و آیینبه دنبال پایان یافتن دوره آزمایشی این قانون، با تمدید دوره 

در خصوص ماده  15/4/1393نامه اجرایی مصوب توان به آیینپس از دیگری تدوین و به تصویک رسیده است که می

قانون مذکور اشاره کرد. فصل اول این قانون،  6ماده  4در خصوص تبصره  25/4/1392و آیین نامه اجرایی مصوب  26

ترین فصل این قانون و دارای مواد قانونی تعاریف و اشخاص مشمول قانون پرداخته و فصل دوم آن که اساسیبه 

ها در امر پیشگیری فراوانی است، به مو وع پیشگیری اختصاص داده شده است. در فصل اخیرالذکر، تکالیف دستگاه

 .و مقابله با فساد به صورت مبسو  بیان شده است

ویژه رشوه، ی مقابله و مبارزه با فساد در قالک مصادیق مختلف و بهی دیرینهربم سابقهایران، بهدر نظام حقوقی 

به مفهوم سوءاستفاده از منابع عمومی و دولتی در جهت منافع شخصی، کامال جدید بوده و « فساد»ی استعمال واژه

هیأت وزیران مطرم شد، بدون  20/12/1382صوب م« ى ارتقاء سالمت ادارى و مقابله با فسادبرنامه»ر نخستین بار د

مصوب « های اجرایىی پیشگیرى و مبارزه با رشوه در دستگاهنامهآیین»آن که تعریفى از فساد ادارى ارائه شود. سپس 

در جهت  15ى نامه در مادهاستفاده نمود. این آیین« فساد»از اصطالم  15و 14هیأت وزیران،  من مواد  1/9/1383

ی ارتقا الیحه»گذارى نمود. را پایه« ستاد ارتقاء سالمت نظام ادارى و مقابله با فساد»رى از فساد و مبارزه با آن، پیشگی

 /29/2ی مورخ کمیسیون اجتماعی مجلس که در جلسه 17/2/1387مصوب « سالمت نظام اداری و مقابله با فساد

به تأیید مجمع تشخیص   7/8/1390شد، در تاریخ مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت  1387

عمومی  هایم ناهنجارییهابالباً به مف ی فسادمصلحت نظام رسید. تا پیش از این، در ادبیات نظام حقوقى داخلی، واژه

  گردد و دارای انسجام مفهومی خاصی نبود.و اخالقی استعمال می

هایی را برای متخلفین بیان کرده است. در ماده کنوانسیون مجازاتدر قانون ارتقای سالمت نظام اداری به تبعیت از 

های مشمول این قانون و کارکنان آنها چنانچه از وظیفه مقرر در این قانون تخطی کنند، مشمول مسئولین دستگاه ،13
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ت که قانونگذار نکته قابل توجه در این مو وع، آن اس .قانون مجازات اسالمی خواهند بود 606مجازات مقرر در ماده 

ترك فعل را جرم انگاری کرده است و عالوه بر مدیران و مسئولین سازمانها و موسسات، مجازات کارکنان سازمانها را 

توسعه جرم انگاری ترك فعل گزارش دهی »نیز به این ماده ارجاع داده و کارکنان را نیز مشمول مجازات دانسته است. 

فساد نسبت به ثبات و  کارکنان دستگاههای اداری، از درك خطر تهدیدات ناشی از جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی به

امنیت جامعه، توسط قانونگذار و مصمم شدن دولت بر پیشگیری از فساد حکایت دارد. البته مسئولیت کیفری، ناشی 

مالی در راستای افتراقی  - از ترك فعل در حقوق کیفری دیرینه طوالنی دارد، لیکن توسعه آن به حوزه فساد اداری

قانونگذار مجازات سنگینی برای بازرسان و  ،14در ماده  .«شودسازی سیاست جنایی تقنین در زمینه فساد تعبیر می

های مشمول این حسابان در نظر گرفته است، مجازاتی برابر با سه سال محرومیت یا انفصال از خدمت در دستگاهذی

ن دو تا ده برابر مبلغ معامالت بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات و نیز لغو قانون و یا جزای نقدی به میزا

 (24: 1394ای و یا هر دو مجازاتتابراهیمی های صنفی و حرفهها، مؤسسات و اتحادیهعضویت درانجمن

در بخش دولتی هستیم  عالوه بر قوانین فوق در نظام حقوقی ایران شاهد قوانین دیگری نیز در ارتبا  با مبارزه با فساد

 شود:ای میکه در ادامه به اختصار به برخی از مهمترین این قوانین اشاره

 تاریخ در شوییپول پدیده و اجتماعی فساد اقتصادی بار زیان اثرات به توجه با شویی:قانون مبارزه با پول .1

 اسالمی شورای مجلس به قانونی مراحل طی برای و تصویک را شوییپول الیحه وزیران هیأت1381/6/27

صویک شد و در تاریخ ت اسالمی شورای مجلس1386/10/2 علنی جلسه در پولشویی با مبارزه قانون. فرستاد

 .تایید شورای نگهبان رسیدبه 86/11/17

 1323آذر ماه  11ها مصوب قانون ممنوعیت دولت از مذاکره و عقد قرارداد راجع به امتیاز نفت با خارجی .2

توانند کنند، نمیه که هیچ نخست وزیر، وزیر و اشخاصی که کفالت از مقام آنها و یا معاونت میمقرر داشت

یک از نمایندگی رسمی و بیر رسمی دول مجاور و بیر مجاور و یا نمایندگان راجع به امتیاز نفت با هیچ

کند و یا این که های نفت و هرکس بیر از اینها مذاکراتی که صورت رسمی و اثر قانونی دارد بشرکت

قانون مذکور مذاکرات مذکور منو  به استحضار و اطالع مجلس شورای  2قراردادی امضاء نمایند. در ماده 

سال و انفصال دائم از خدمت دولتی به عنوان مجازات متخلف  8تا  2حبس از  3اند. و در ماده ملی گردیده

 .مقرر گردیده است

نمایندگان مجلسین و کارمندان در معامالت دولتی و کشوری قانون راجع به منع مداخله وزراء و  .3

گزار : در قانون مذکور که یکی از قوانین جزایی بسیار مهم در کشورمان است، قانون1337/10/2مصوب

مسئولین رده اول نظام اعم از نخست وزیر، وزیر، نمایندگان مجلس، سفرا، استانداران و تمامی کارکنان 
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ی از اشخاص حقوقی وابسته به دولت و حتی برخی از اقارب نسبی و سببی کارکنان کشوری و لشکری و برخ

ماده اول قانون مذکور آمده  3دولت را از مداخله در معامالت دولتی و کشوری که فهرست آن در تبصره 

 .سال را پیش بینی نموده است 4تا  2است، ممنوع نموده و برای افراد متخلف مجازات حبس 

 انگاری فسادالمللی جرممستندات بین -

ا سایر موارد مورد بالمللی همراه فساد به عنوان یکی از معضالت جهانی بوده و به همین دلیل در بسیاری از اسناد بین

المللی وانین بینقتصویک های مختلف اقدام به توجه قرار گرفته و در برخی اسناد نیز صرفاً با تمرکز بر فساد در بخش

فتار بخش ها برای ایجاد تمهیداتی در جهت رتعهد دولت بر المللی  د فسادبسیاری از توافقات بینشده است. 

که به طور  های شرکت برای جلوگیری از پنهان کردن مبالغیاند، مانند  وابط کنترل حسابخصوصی هم تأکید کرده

 واری نیز ازخهای مالیاتی رشوه د. رشوه، کالهبرداری شرکتی و موارد معافیتشوبیرقانونی وارد این حساب ها می

ده است؛ گر چه فساد در بخش خصوصی، همواره بخشی از تجارت به شمار آورده شا .باشندمصادیق مورد تاکید می

النه و عاد اما بخش خصوصی بسیار زودتر از بخش دولتی موفق به درك خطرهای فساد شده است؛ زیرا فساد رقابت

گذاری ل سرمایهبرد، تاثیری منفی بر کیفیت محصوالت و خدمات دارد، احتمارا از بین می قواعد اقتصاد بازار آزاد

 (.217: 1386تنواده توپچی،  سازدکند و اصول اخالقی تجارت را متزلزل میاقتصادی را  عیف می

ای اسناد منطقه المللی ومبارزه با فساد به دو بخش اسناد بینالمللی در جهت بندی کلی، مستندات بیندر یک تقسیم

انگاری فساد با جرم گیرند و مواد مرتبطشوند که در ادامه اسناد مرتبط با هر بخش مورد بررسی قرار میبندی میتقسیم

 گیرد. در بخش خصوصی احصاء و مورد بررسی قرار می

 جلک دخو به لمللیابین جامعه یسو از را دییاز توجه د،فسا هپدید ،1980 ههد خراوا از هیژوبه ،خیرا هایسال در

 در گرفته رتصو یهاتالش که ریطو به ،ستا دهبو بیسابقه د،فسا علیه رزهمبا به توجه عمق ،قعوا در. ستا دهنمو

 هشت تا هفت مانیز دوره یک طی ،12دفسا با رزهمبا لمللیابین سند پنج تصویک و هکرامذ ایبر را راه ،لمللیابین سطح

 صحه میکند تهدید را جهانی جامعه دفسا خطر که یجد نیانگر بر مرا ینا. نداساخته ارهمو (،2003-1996ت ساله

 بر جیرخا و خلیدا رتنظا راه از هیژو به دفسا با رزهمبا جهانی معز دیجاا اتمعاهد ینا صلیا تمرکز. اردمیگذ

 هعمد مالی یهادنها همه ،گذشته ینا از. ستا دفسا با رزهمبا لمللیابین عداقو زیهماهنگسا با و هارکشو دعملکر

 ریمعیا انعنو به را  سالم حکومت ،سیاییآ توسعه بانک و جهانی بانک ،لپو لمللیابین وقصند جمله از لمللیابین

                                                      
  و یپیشگیر ننسیواکنو ؛2002 ،فریقاییآ یهدتحاا مربوطه تتخلفا و دفسا با رزهمبا و یپیشگیر ننسیواکنو ؛2003 ملل نمازسا دبافسا رزهمبا ننسیواکنو 12

لمللی ابین ریتجا یهارداداقر در جیرخا لتیدو تمقاما اریخو هشور با رزهمبا ننسیواکنو ؛1996 مریکاییآ یهارکشون مازسا مریکاییآ درون دفسا با رزهمبا

(OECD) 19972000 ،مللن مازسا ملی افر یافته نمازسا یماجر با مرتبط  ننسیواکنو و ؛. 
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 شفافیت نظیر مدنی جامعههای، سازمانینابر ونفزا ند.ااردادهقر ها،دولت به یگرد تتسهیال و رعتباا یعطاا ایبر

 هر ،یگرد یهارکا رکنا در ،نددار صختصاا مینهز ینا در عمومی گاهیآ یشافزا و دفسا علیه رزهمبا به که لمللابین

 پیمایش و دفسا ادراك سساا که بر مینماید «14دازانپر هشور »شاخص و «13دفسا ادراك »شاخص رنتشاا به امقدا ساله

 ید.مینما یطبقهبندرا  نجها یهارکشو دفسا انمیز جیرخا و خلیدا دیقتصاا یهادنها و محافل از

 ریتجا زیاسآزاد ،توسعه لحا در یهارکشو در دفسا  د یهافعالیت یتقاار به صنعتی ببر ونفزروزا عالقه لیلد یک

 از ناشی دیتصاقا جدید منظا اریبرقر با لبتها. ستا دهبو توسعه لحا در یهارکشو یهازاربا نشد زبا و 1990 ههد در

 یهارکشو خلیدا یهازاربا به یبیشتر سترسید ،یافته توسعه یهارکشو هرچند جهانی رتتجا نمازسا یفقتنامههاامو

 گمرکی راتمقر و سنگین یتعرفهها و دفسا یباال سطح که دمیشو ارتکر عااد ینا ماا ندادهکر اپید توسعه لحا در

 سو یک زا صنعتی ببر یعااد به که ینحو به ستا دهبر ههابیر به را رتتجا آزاد نجریا ،توسعه لحا در یهارکشو

 و ستا هشد ظاهر خلیدا تمحصوال از حمایت رتصو به بیرمستقیم شکلی به دفسا ،توسعه لحا در یهارکشو در

 راه نهات ه،شد بیرقانونی صنعتی یهارکشو کارا در جی«رخا لتیدو تمقاما به هید هشور» کهزمانی یگرد یسو از

 تیلدو ادارات سیستم درون »شفافیت« و فمصر در نوطلبی و ییاگرفمصر هنگیزا ،شدر ایبر شتال ه،باقیماند

 ایهکتشر به نسبت  عف مو ع درجی رخا ملیتی چند یهاشرکت نکهآ تا د،بو هداخو توسعه لحا در یهارکشو

 .نگیرند ارقر خلیدا

 رابطه بین فساد در بخش خصوصی و امنیت حقوقی

توان گفت که در نظام مقررات جاری که برخی از مهمترین آنها نیز مورد مطالعه قرار گرفت میبا عنایت به قوانین و 

انگاری مصادیقی از رفتارهای مجرمانه در بخش حقوقی ایران قانون خاصی که تنها به فساد در بخش خصوصی و جرم

و برخی از قوانین خاصی که به خصوصی اختصاص یافته باشد یافت نشد. لذا تنها با رجوع به قوانین عام جزایی 

قانون ارتقای سالمت توان مستنداتی را در این خصوص پیدا کرد. در این بین انگاری کرده میصورت کلی فساد را جرم

قنن در این قانون با توجه به شود. مترین منبع قانونی محسوب میاصلی 1390 نظام اداری و مقابله با فساد مصوب

ی تعریف مصادیقی از فساد تن جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد  من ارایهالزامات ناشی از پیوس

ماهیت پویای فساد و صور مختلف آن  .که هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی وجود دارند بیان کرده است

انونی و مجازات معینی دارد تعریف عنوان یک جرم که عناصر مادی و قبه قانونگذار اجازه نداده که بتواند فساد را به

نماید  عف این تعریف در همین جا روشن است؛ مصادیق آن هم در این قانون حصری نیستند و از سایر قوانین 

شویم که در نظام قضایی جمهوری اسالمی ایران تعدادی اند با رجوع به قوانین جزایی متوجه میجزایی برگرفته شده

                                                      
13 corruption Perception Index" CPI 

14 Bribe Payers Index" BPI 
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انگاری نسیون مبارزه با فساد از قبیل رشاء، ارتشاء و اختالس در بخش خصوصی را جرمی کنوااز مصادیق مجرمانه

 . نکرده است

سوی دیگر   سئلۀ     امنیت حقوقی، مقولهاز  ست. هرچند م سیار مهم در یک نظام حقوقی ا مفروض یک نظام « امنیت حقوقی»ای ب

«  امنیت حقوقی»ها و نقدها به وجود ا حد زیادی چالشفرد خویش است، با این حال، تحقوقی است که دارای جامعۀ منحصربه

سئله مانع از این نیست که      در حقوق بین ست، ولی این م شایان توجه ا ساختاری   در بعد قاعده« امنیت حقوقی»الملل  ای و بعد 

 .در این نظام مفقود باشد

بدیهی به و فرهنگ و سیاست و سایر عرصه ها  گذاری آن در عرصۀ اقتصاد گیری و سیاستاصل دخالت دولت و لزوم تصمیم

رس   د، اما چنانچه این مداخله با رعایت موازین و قواعد حقوقی و با اعمال دقت و ظرافت ویژه ص   ورت نپذیرد، آثار نظر می

شور  ناپذیری در منفی جبران صول اجرایی در این   ک شت. یکی از ا صل امنیت حقوقی فعاال خواهد دا ن گونه مداخالت، تأمین ا

است. این اصل که یکی از اصول بنیادین حقوق اداری     و اجتماعی و سیاسی و ...    گذاراناقتصادی و سرمایه  حزهه ای مختلف 

ست، مبین پیش    صادی ا ست؛ به گونه   اتکا  پذیر بودن و قابلبینیو اقت صمیمات اداری ا شند با    بودن ت شهروندان قادر با ای که 

تواند به اعتماد  ریزی کنند. این مهم در صورت تحقق میاتکا کرده و برای زندگی خویش برنامه خاطر به نهادهای دولتیاطمینان

شار جامعه به   شروع، عطف به    همه اق صل امنیت حقوقی، انتظار م شود. ارکان ا صمیمات اداری، رعایت      مادولت  شدن ت سبق ن

ست. در نظام حقوقی ای     شفافیت مقررات دولتی ا شار و  شاخصه  مهلت معقول و انت سوی مقنن یا مراجع  ران برخی از این  ها از 

شناخته می      سمیت  ضایی به ر صل و ارکان آن مهجور و مغفول     ق سیاری از موارد این ا از جمله موارد  .اندشوند، اما عمالً در ب

شد           ست. همانگونه که عنوان  صی ا صو ساد در بخش خ ضا مغفول مانده همین بحث ف سالم  ییدر نظام ق  رانیا یجمهوری ا

صاد  سی  ی مجرمانه قیتعدادی از م ساد از قب  ونکنوان ص       لیمبارزه با ف صو شاء و اختالس در بخش خ شاء، ارت  انگاری جرم یر

اس ت و این عدم جرم انگاری به طور قطع امنیت حقوقی ش هروندان و کش ور را با مخاطره مواجه می کند و میتواند بر     نش ده 

سع    شد. بنابراین تو ساد   میجراه امنیت حقوقی تاثیرگذار با شور مرتبط با ف به بخش باید  از بخش دولتی و نظام حقوق دولتی ک

 ی شهروندان و کشور بیشتر از پیش تأمین و آن را با مخاطه مواجهه نکند.حقوق تیامنی نیز منتقل گردد تا خصوص

 پیشینه تحقیق-

 خل و خارج از کشور صورت پذیرفته است:با توجه به بررسی های انجام شده مرتبط با عنوان تحقیق پژوهش های زیر در دا

با مقررات متحدالش  کل مقابله با  رانیقانونگذار ا کردیقلمرو انطباق رو »تحقیقی را با عنوان  1394جاللی و قاس  می در س  ال 

س    ساد در کنوان صت    یامدهایشدن و آثار و پ  یجهان دهیپد ریتحت تاثانجام داده اند. محققین عنوان نموده « دایمر ونیف آن, فر

شکال نو  دیبزهکاران پد یبرا یتازه ا یها سعه   یاز بزهکار ینیآمده و ا ست که برا  افتهیظهور و تو , ثبات و تیصلح, امن  یا

 انیم یمنطقه ا تتعامال شیروند رو به افزا نی. همچندیآ یبه ش  مار م دیقانون, تهد تیو حاکم یجامعه بش  ر داریتوس  عه پا

سا    شرکت ها و  شده آثار رفتارها      ریدولت ها و  سات باعث  س صوص در جرا یمجرمانه ارتکاب یمو و  افتهیسازمان   می, به خ

رهگذر جامعه  نی. از اابدی یتسر زیکشورها ن رینباشد, بلکه آثار مخرب آن به سا« محل وقوع جرم», محدود به کشور  یاقتصاد 

ست و بد  یاحساس ناامن  یجهان سسات و جامعه ب   نیکرده ا سبت به ا  یالملل نیجهت واکنش مو ست.   شیامر رو به افزا نین ا
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 نیب یو مبارزه با آن ص   رفا با همکار       لی تبد  یالملل نیب میو به مرور به جرا   ردیگ یبه خود م  یالملل نیب یتی, ماه یمل میجرا

شترك و نگران    نیشود. به هم  یم سر یم یالملل ساس م ساد در  , مو وع مقابله با  یجامعه جهان یها یمنظور و با توجه به اح ف

  یدر مجمع عموم یقطعنامه ا کیبا تصو 1975از سال  حیو صر یو به طور رسم یتلق یالملل نیب یتیسازمان ملل متحد, مسئول  

س  کیآباز شد. مو وع تصو    مجمع  2000دسامبر   4مورخ  61/55فساد در قطعنامه شماره    هیمبارزه عل یمستقل برا  یونیکنوان

از جرم و کنترل مواد مخدر در سازمان بود که در  یریشگیدفتر پ رخانهیدر دب «یکارشناس  تهیکم» لیآن تشک  جهیمطرم شد که نت 

آن  ونیکنوانس   لیو در تکم 2003اکتبر  31 خیمجمع در تار 4/58فس اد در قطعنامه   هیمبارزه عل ونیکنوانس   کیبه تص و  تینها

 خیدر تار ونیکنوانس   یینها کیمنجر ش  د. تص  و  2003س  پتامبر  29 یفرامل افتهیس  ازمان  میس  ازمان در مورد مبارزه با جرا

شخ   2/7/1387 ستا   صیتوسط مجمع ت صلحت نظام در را صل   یم س   112ا سا  یقیمطالعه تطب نی. ارفتیج.ا.ا انجام پذ یقانون ا

شان م  س  رانیا تیدهد که با توجه به عضو  ین س  ونیدر کنوان سا الملل  نیق بو حقو یداخل ینظام حقوق صول ا نیب ی, تعارض ا

, ی, جرم انگاریریشگ یدر حوزه پ ونیبا اهداف کنوانس  یحقوق داخل شتر یب قیموظف به تطب رانیمبارزه با فساد وجود ندارد و ا 

 یخصوص   یدر بخش ها یالملل نیو ب یمنطقه ا یها یهمکار قیو مجازات و مبارزه  د فساد از طر   کیمبادله اطالعات, تعق

 است. یو دولت

صادق نژاد تحقیقی را با عنوان   1392سال  همچنین در  ساد در       تحلیل جرم»ابراهیمی و  صادی مرتبط با ف شناختی جرایم اقت

به  دیمشهور شده است، متضمن لطمه شد       ینچه امروزه به جرم اقتصاد انجام داده اند. محققین عنوان نموده « بخش خصوصی  

 حمل و نقل، مص  رف و پول اس  ت. لذا ع،یتوز د،یچرخه تول یعنی یالملل نیب ینظام اقتص  اد زین و هر کش  ور ینظام اقتص  اد

با  یافتراق ییجنا اس  تیس  خص  وص، نیدر ا ریدر دهه اخ زیاروپا ن هیمانند س  ازمان ملل متحد و اتحاد یالملل نیب یس  ازمانها

صاد  کهییاند. ازآنجا کرده ینیشب یپ رانهیسختگ  شیگرا شو  مانند میجرا نیاز ا یقیم   یجنبه جهان یطیمح ست یز میو جرا ییپول

به  دا،یمر ونیازجمله کنوانس   یالملل نیمختلف در پرتو معاهدات ب یکش  ورها یکه نظام حقوق رس  دیاند، به نظر م کرده دایپ

و  یش  ناخت جرم بعد چه در کرد،یرو نی. ادارندیگام بر م یگونه بزهکار نیو مبارزه با ا یریش  گیپ در ییهمگرا یس  مت نوع

سال پ  ،یفریک عدب در چه ضا     نیبه ا شیاز چند  سئوالن ق شور،  ینیو تقن ییاجرا ،ییسو، در گفتمان م در قانون ارتقاء  ژهیو به ک

ساد به دل  یسالمت نظام ادار  سالم  قانون ،یفن -یو ع  یریشگ یتمرکز بر پ لیو مقابله با ف ساختن    خارج لیبه دل ،یمجازات ا

 مبارزه با قاچاق کاال و ارز مشهود است.   قانون زیو مرور زمان و ن قیتعل ق،یاز شمول تعو میجرا نیا

س  »( تحقیقی را با عنوان 1399ار ی فر و ر ایی ت    صادی     ریتاث یبرر ساد اقت صاد    جرایم مرتبط با ف سعه اقت   تیو امن یبر تو

شور  ساد  انجام داده اند. محققین عنوان نموده اند « ک س یس  اتیو پر کاربرد در ادب یجار یاز واژه ها یکیواژه ف صاد  یا  یو اقت

از قدرت  رمجازیاستفاده ب یبه کار رفت. فساد را به معن سرونیبار توسط ارسطو و بعدها س نینخست  یواژه برا نیا دیاست. شا  

ص    یبرا یعموم صو صاد    نیکنند. مهم تر یم فیتعر یمنافع خ ساد اقت صد  یمدر بخش عمو یعلل ف دولت در  یها یو به ت

 ،یچندگانه ارز یها، نرخ ها متیکنترل ق ،یص  نعت یها ارانهی ،یتجار یها تیمحدوداز  یش  ود و ناش    یاقتص  اد مربو  م

ست. به طور کل  یعیمنابع طب ریو ذخا ،یتجار ،یدر خدمات دولت نییپا یدستمزدها  صاد   یمانند نفت ا ساد اقت سبک کاهش   یف

ش  یگذار هیسرما  صاد    دنو کند  شد اقت صاد    تیو در نها ،یر سعه اقت شور م  یباعث عدم تحقق اهداف تو شود،   یدر هر ک

 نیتر ی. اس  اس   دهدیرا تنزل م یو خدمات عموم یاقتص  اد یها رس  اختیز تیفیدهد، وک یرا کاهش م یاتیمال یدرآمدها
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ست یس  صاد    یها ا ساد اقت صاد    یمبارزه با ف صالحات اقت ستمزدها  شیافزا منظور، نیبد یینهادها جادیشامل ا  یو ا بخش  ید

س     ،یعموم سابر صاد، ح سانه ها    ق،یدق یمال یکاهش اندازه دولت در اقت ستقالل ر ضا     ،یارتبا  جمع یا ستگاه ق ستقالل د  ،ییا

  تیو در نها دینما جادیا ییایتواند در اقتصاد کشور پو   یو اصالم فرهنگ جامعه است که م   ییمشارکت شهروندان، تمرکززدا  

ش    شد و  صاد مل  ییکوفاباعث ر سازمان ها شو  یدر اقت ساد مال  دهیپد یجهان ید.  س  یف س یو    نیاز مهمتر یکیرا به عنوان  یا

سعه پا  یبزرگ برا یو مانع یدولت تیریمد یها ینگران صاد    زانیقلمداد کرده اند. هر چه بر م داریتو ساد اقت س  یف س یو  در  یا

س  ردیگیقرار م دیدر معرض تهد شتر یب یمل تیامن شود، یجوامع در حال توسعه افزوده م  ساد  س ی. ف صاد  یا   نیاز بزرگتر یو اقت

 در حال توسعه هستند. یدر کشورها داریموانع توسعه پا

 شناسی تحقيق  . روش2

ص  قیتحق نیدر ا شد.     یای به عنوان روش گردآوربا ابزار کتابخانه یلیتحل -یفیاز روش تو ستفاده خواهد  اطالعات ا

ها و کتک، مجله ش   املیبا مراجعه به منابع و مأخذ علم قیتحق ازیاطالعات مورد ن ق،یباتوجه به روش تحق نیهمچن

و  قاتیتحق یحاو ینترنتیا یهاگاهیپا نیهمچن یحقوق اتیموجود در کتابخانه ها، اس  ناد و نش  ر  یادوار اتینش  ر

  یبردارشیف کیو تکن شیاطالعات از ابزار ف یجمع آور ی. براشود یم ینامه ها  گردآور انیو پا معتبریمقاالت علم

  ا.بشود یاستفاده م  یمستند ساز   ویبه روش علم یمأخذ گذار کیاز تکن یبردار شیاستفاده خواهد شد. در مرحله ف  

ستفاده در ا  یو روش آن، جمع آور قیتوجه به نوع تحق س  قیتحق نیاطالعات مورد ا ست اول     لهیبو سناد ومدارك د ا

 معتبر است. ینترنتیا یهااز درگاه یریو بهره گ یبردار شیبا ف

آنچه هست  یساز ری، محقق عالوه بر تصوبوده یلیو تحل یفیبصورت توص قینوع روش تحق نکهیبا توجه به ا نیهمچن

 یبندو و دسته قیتحق نهیشیو پ یو مباحث نظر اتیجستجو در ادب قیو از طر پرداختهموجود  لیدال نییو تب حیبه تشر

ه از آنها پرداخت یریگ جهیداده ها و نت لیو تحل هیشده به تجز یدآوراطالعات و با توجه به اطالعات گر یو مقوله بند

 .است

 ها. تجزیه و تحليل یافته3

گیرد. بر عکس، شناخت   اصل امنیت حقوقی به گونه ای گسترده در علم حقوق و نیز بحث های سیاسی مورد استفاده قرار می      

سبت بدان در متون   ست.     ن سیار محدود ا ضایی ب سی قرار   قانونی و رویه ق و عوامل تاثیرگذار بر آن نیز کمتر مورد بحث و برر

ست.  سی دولت         گرفته ا سا سته در نظام های حقوقی دارا بوده و رکن ا صل امنیت حقوقی جایگاهی برج شت که ا باید توجه دا

وجود  چارچوب حقوق محص  ور باش  د تدولت حقوقی(،  حقوقی می باش  د. به عبارت دیگر، یکی از الزام های دولتی که در 

است. در نتیجه، مانند دیگر عناصر متشکله دولت حقوقی، این اصل نیز در قوانین اساسی تضمین شده امنیت حقوقی برای همه 

ین باشد که اصل امنیت حقوقی به صراحت در آن تضم    قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از معدود قوانین اساسی می      .است 

سالمی ایران را تامین حقوق همه جانبه  3اصل   14بند  .شده است   ی افراد از زن و این قانون یکی از وظایف دولت جمهوری ا

ی امنیت در قانون اس  اس  ی  داند. در گس  ترهمرد و ایجاد امنیت قض  ایی عادالنه برای همه و تس  اوی عموم در برابر قانون می 

سالمی ایران، مدعای ما این  صل     جمهوری ا ست که ا سانی را در مفهومی        22ا سالمی ایران امنیت ان سی جمهوری ا سا قانون ا
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 در  های بنیادین راها و آزادیی برخورداری از حقگس   ترده تض   مین نموده اس   ت. این اص   ل حوزه های گوناگونی زمینه 

شخصی ت امنیت جسمانی،     حریم خصوصی ت شامل مسکن(، امنیت حقوقی ت تضمین حقوق( و امنیت      22گیرد. در اصل  برمی

شده       ضمین  سس ت سوی قوه مو شد وجو.د   اند. مالی و معنوی( در کنار یکدیگر از  یکی از عواملی که میتواند بر آن تاثیرگذار با

فساد در کشور از جمله در بخش خصوصی بوده و اگر قوانین مرتبط باآن مدقن و کامل نباشدمیتواند امنیت حقوقی را به خطر      

 ظام قضایی نبتواند امنیت حقوقی کشور را تأمین کند.بیاندازد و ن

  نیفس  اد در قوان رامونیپ هایانگاریجرم رو،شیپ یاز کش  ورها یبرخ نیو قوان المللینیبر خالف اس  ناد بهمچنین 

امکان توسعه آنها به بخش   « مامور دولت بودن» رینظ یطیشرا  ینبیشیمربو  بوده و با پ یبه بخش دولت شتر یب ،یداخل

ص    صو ص       یخالء قانون نیوجود ندارد. هم یخ صو ساد در بخش خ شده تا کنترل و مبارزه با ف ست      یموجک  شک با 

 .گردند ایخالء مرتکک فساد در سطح گسترده نیاز ا یبا علم و آگاه ایمواجه شده و عده

در بررسی    می توان گفت یمرتبط با فساد در بخش خصوص    میجرا ینحوه توسعه قلمرو  یبررس  مسئله در خصوص  

مرتبط   میمشخص شد که ابلک جرا ،یداخل یفریک نیاز کشورها با قوان یبرخ نیو قوان المللینیمفاد اسناد ب قیو تطب

ایران   ییجزا نیشده در قوان حیکشورها به آنها تصر گرید نیقوان ای المللینیکه در اسناد ب یبا فساد در بخش خصوص  

مبارزه مؤثر با   یقرار گرفته اس  ت، که در هر ص  ورت برا انگاریجرم مش  مول آن از قس  متی یا و اندنش  ده ینبیشیپ

س       ست که در  شکال آن الزم ا ساد در تمام ا ست یپدیده ف صورت گ  ا   هایانگاریو جرم ردیجنایی ایران این تحوالت 

 ژهیایران را در رابطه با جرائم فساد به و یفریک نقوانی بلکه ندارد، فقهی مبانی و اساسی   قانون با مغایرتی تنهانه دجدی

 خواهد کرد.  لیرا تکم یدر بخش خصوص

 گيری  . نتيجه4

صی، پیش       صو ساد در بخش خ سعه قلمرو جرایم مرتبط با ف شگیرنه کیفری و بیرکیفری   منظور از تو بینی اقدامات پی

صنایع و      شتر  شد. و با توجه به واگذرای بی صاد       شرکت با صی و افزایش نقش آنها در اقت صو های دولتی به بخش خ

سری جرم    شور و همچنین ت سناد بین      ک صی در ا صو ساد در بخش خ شورهای پیش انگاری به ف رو،  المللی و قوانین ک

   روری باش  د که اقدامات تقنینی کیفری در ایران نیز در حوزه توس  عه قلمروی جرایم مرتبط با فس  اد در بخش     

صی مو    صو صی می تواند        خ صو ساد در بخش خ سعه قلمرو جرایم مرتبط با ف رد توجه قرار بگیرد. همچنین  عدم تو

شابل        شخاص  ستفاده ا سوءا صی، بی   در بخشمنجر به  صو شروعیت نظام،    های خ سوال رفتن م اعتمادی به حاکمیت، زیر

 اخالل در نظام اقتصادی و ... شود.

ساس بررسی های انجام شده از قوانین کیفری و مدنی در ایران جرایم مرتبط بافساد در بخش خصوصی یکی از مهمترین          بر ا

مسائل مغفول مانده در نظام حقوقی کشور می باشد که بشدت میتواند امنیت حقوقی کشور را با مخاطره روبه رو سازد. بر این       

ساس میتوان گفت که نبود قوانین و مقرر  ساسی مانند       ا ات مرتبط با فساد در بخش خصوصی بویژه در برخی از جرایم مهم و ا

شاء و اختالس    شاء، ارت سعه         ر سئله تو ست و الزمه این م شور تاثیرگذار ا و عدم جرام انگاری آن بر کاهش امنیت حقوقی ک
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 ر حقوقی در کشور فراهم گرددقوانین و مقررات کلیه جرایم در بخش عمومی و دولتی به بخش خصوصی است تا امنیت پایدا

 پيشنهاد

به عنوان پیشینه تحقیقاتی و گسترش مبانی مرتبط با    منظور استفاده  حوزه به .نتایج تحقیق در اختیار سایر پژوهشگران در این  1

 علمی قرار گیرد. عفساد در بخش خصوصی در مناب

ست    ق.نتایج تحقی2 شدن و هرگونه بهره برداری به د سال       به منظور کاربردی  شور ار شگاهی در ک ضایی و نهادهای دان گاههای ق

 گردد.
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 چيکده انگليسی

The impact of expanding the territory of crimes related to 

corruption to the private sector on legal security 

Abstract: 

Crimes related to corruption have always been discussed and investigated in 

judicial and legal institutions, and there is no coherent criminal policy to 

fight corruption in the public and private sectors in domestic laws, nor has it 

been able to criminalize related crimes in the fight against corruption in the 

private sector. take action and this issue endangers the legal security of the 

country. Based on this, this research has been carried out with the aim of 

investigating the expansion of the territory of crimes related to corruption to 

the private sector with a comparative approach and its impact on legal 

security. 

This research has been carried out in a descriptive-analytical way and the 

required information has been collected using the library method and the use 

of first-hand and reliable sources and has been analyzed by categorizing the 

information. 

As a result of the research, it can be said that the development of the scope 

of crimes related to corruption in the private sector means the prediction of 
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criminal and non-criminal preventive measures.  mistrust of the government, 

questioning the legitimacy of the system, disrupting the economic system, 

etc. 
Keywords: legal security, corruption, private sector 

 

 


